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Máte v rukou poslední vydání 
Rostoklatského Zvěstovatele roku 

2015. Zvěstovatel vás provede textem, 
ale hlavně fotografi emi proběhlých 
předvánočních akcí. V obou našich 
obcích jsme rozsvítili vánoční stromy. 
Tato setkání jsou vždy velmi milá 
a přátelská, jsou to okamžiky, kdy 
všichni na chviličku zvolníme. V Nové 
Vsi II jsme si dokonce pochutnali 
na výborných řízcích, které přinesla 
zastupitelka E. Albrechtová, na kytaru 
nám zahrál Ruda Rigo. V neděli 
6. prosince zavítala do našeho kulturního 
domu Mikulášská družina. Nejprve 
děti společně s Andělem a čertem 
soutěžily a zpívaly. Mikuláš hodným 
dětem přinesl nadílku, některé nás 
potěšily písničkou nebo říkankou, jiné 
slíbily, že už budou hodné, uklízet si 
nebo lépe jíst. Organizátor akce, OÚ 
Rostoklaty, připravil pro každého 
malého návštěvníka keramický hrníček 
a sladkosti, zastupitelky J. Šermauerová, 
B. Apltauerová a paní E. Hamtáková 
napekly řezy, fotografi e pořídil Josef 
Novák. 

Pan Khan, Rostoklaty č.p. 102, 

věnoval 2 000 Kč na drobné dárky 
pro děti, ty dostaly svítící náramky 
a sladkosti. Moc děkujeme panu 
Khanovi. Poděkování patří i asistentkám 
Ladě Valachové a Kláře Novákové. 
Fotografi e z vánočních akcí budou 
vyvěšeny na www.rajce.idnes.cz, 
požádejte si OÚ o heslo. V kasičce 
dobrovolného vstupného bylo 
853 korun. Částku uložíme na účet pro 
obnovu kostela. Moc děkujeme.

Poslední tradiční akcí, na kterou Vás 
srdečně zveme, je silvestrovský 

ohňostroj. Přijďte ve čtvrtek 
31. 12. 2015 v 19 hod na fotbalové 
hřiště. 

Ráda bych všem našim občanům 
i příznivcům Rostoklatského 

Zvěstovatele popřála jménem svým 
i jménem kolegů zastupitelů, do 
nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Slovo starostky

Krásné  prožití svátků vánočních,
do nového roku 2016 hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti

přeje

Obecní úřad Rostoklaty

Krásné  prožití svátků vánočních,
do nového roku 2016 hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti

přeje

Obecní úřad Rostoklaty

OMEZENÍ PROVOZU OÚ

V době od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016 bude 
OÚ uzavřen. V případě potřeby nás 

kontaktujte na tel.: 321 672 721, 
emailem: obec@rostoklaty.cz nebo na 

mob. 724 179 707.

Zastupitelstvo obce na svém listopa-
dovém zasedání odsouhlasilo výši 

poplatku za svoz komunálního odpadu 
na rok 2016. Výše poplatku nebyla zvý-
šena a zůstává v částce 600 Kč/osobu, 
která se v obci zdržuje a jejíž činností 
vzniká komunální odpad.

Výše poplatku za psa rovněž zůstává 
beze změny, tj. 100 Kč/pes v domác-

nosti, každý další pes 150 Kč. Poplatek 
bude vybírán od 11. ledna do 29. února 
2016.

V roce 2015 jsme na poplatcích vy-
brali 291 900 korun, celkové náklady 
roku 2015 budou známy v lednu 2016, 
uvádíme náklady na odvoz odpadu za 
rok 2014, které jsou roku 2015 velmi 
podobné. Náklady na odvoz komu-

nálního a BIO odpadu činily 493 960 
korun, náklady na separovaný odpad 
(plast, sklo a papír) 10 000 korun, ná-
klady na velkoobjemový, nebezpečný 
a elektro odpad činily 33 000 korun. 
Skutečné náklady na osobu tedy činí 
cca 1 000 korun. Děkujeme všem, kteří 
třídí odpad. Bez třídění by byly skuteč-
né náklady mnohem vyšší. (RNo)

Poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2016

MYSLIVECKÝ SPOLEK ROSTOKLATY 

pořádá 

MYSLIVECKÉ HALALI 

v sobotu 16. ledna 2016 od 20.00 hod. 
v kulturním domě v Rostoklatech 

k tanci a poslechu hraje JVR Band 
oděv společenský, bohatá tombola

vstupné 150,- Kč 
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Silvestrovský ohňostroj
Zveme všechny malé i velké na 
silvestrovský ohňostroj, který 
se koná na fotbalovém hřišti ve 
čtvrtek 31. 12. 2015 v 19 hod.

Poslední leč - taneční 
zábava
Myslivecké sdružení 
Rostoklaty vás srdečně zve 
v sobotu 12. 12. 2015 od 17 
hod do kulturního domu 
v Rostoklatech na „Poslední 
leč - taneční zábava“. Těšit se 
můžete na bohatou tombolu. 
Vstupné 50 Kč.

Myslivecké halali
Myslivecké sdružení 
Rostoklaty vás srdečně zve 
v sobotu 16. 1. 2016 od 20 
hod do kulturního domu 
v Rostoklatech na „Myslivecké 
halali“. Těšit se můžete na 
bohatou tombolu.

Výše stočného na rok 2016
Zastupitelstvo obce na svém 
listopadovém zasedání 
odsouhlasilo výši stočného na 
rok 2016. Výše poplatku nebyla 
zvýšena a zůstává v částce 
35 Kč/m3 bez DPH, 40,25 Kč 
s DPH. Nadále se spotřeba 
určuje podle směrných čísel, tj. 
35 m3/rok/os.

Poplatek za 1 osobu a rok činí 
1 225 Kč bez DPH, 1 408,75 Kč 
s DPH. V souladu s Smlouvou 
o odvádění odpadních vod 
budou faktury vystaveny 
v březnu 2016. (RNo)

Stav účtu 
k 8. 12. 2015 byl 135.766,33 Kč 
Nově přispěli:  
Jitka Vavříková 500 Kč, Ludmila 
Škopová 245 Kč z Rostoklat

dobrovolné vstupné Mikulášská 
besídka 853 Kč

Životní jubilea 
Drahuše Krutská,  
Jana Doležalová,  
Marie Kořínková, Jiří Mokošín, 
Dagmar Kovácsová,  
Jaroslava Šíchová z Rostoklat

Vlastimil Strnad z Nové Vsi II

Na zasedání zastupitelstva obce dne 
23. 11. 2015 byli většinou hlasů od-

voláni členové Osadního výboru a byl zru-
šen Osadní výbor. 

Co vedlo většinu zastupitelů k tomuto 
výjimečnému rozhodnutí? 

Ztráta důvěry ke členům Osadního 
výboru (OV), porušení zákona o obcích.

Zastupitelstvo obce v lednu 2015 
v souladu se zněním zákona o obcích č. 
128/2000 Sb § 121 a s právním názorem 
Svazu měst a obcí, potvrdilo všemi pří-
tomnými členy, že OV nesmí mít žádné fi-
nanční aktivity bez vědomí zastupitelstva. 
Osadní výbor je ze zákona iniciační a po-
radní orgán zastupitelstva.

V květnu 2015 předsedkyně OV oslovila 
firmu ZZN Polabí se žádostí o zakoupení 
dvou kusů sekaček v ceně 32 tisíc korun. 
Vedení firmy ZZN se mylně domnívalo, že 
paní předsedkyně jedná za obec a ZZN jí 
přislíbilo 16 tisíc korun. Na zasedání ZO 
v červnu 2015 byla na základě stanoviska 
Ministerstva vnitra a Ministerstva financí 
ukončena spolupráce s OV na údržbě ze-
leně. Údržbu převzal OÚ zpět a zajišťuje 
ji prostřednictvím obecních zaměstnanců. 
Poté zaslala předsedkyně OV email vede-
ní ZZN se žádostí, aby přislíbených 16 tis. 
firma neposílala na účet obce. Vyjádřila po-
dezření, že OÚ bude OV krátit příspěvek 
na kulturní akce. Její podezření bylo mylné 
a neopodstatněné. Následně požádala o po-
skytnutí finančního daru sobě jako fyzic-

ké osobě. O probíhajících jednáních byli 
informováni dle sdělení předsedkyně OV 
všichni členové OV, nikoliv však členo-
vé zastupitelstva. O jednání předsedkyně 
OV byla starostka informována až v září 
2015 ředitelem ZZN. Postup členů OV 
byl starostkou konzultován s pracovníky 
odboru kontroly Krajského úřadu Stře-
dočeského kraje. Jednání bylo auditory 
shledáno jako nepřípustné. 

Členové OV vnímají své chování jako 
správné, v zájmu obce Nové Ves II.

Chování členů OV zastupitelé zase 
jako porušení zněním zákona o obcích č. 
128/2000 Sb § 121, dobrých mravů, po-
škození jména všech zastupitelů, kteří 
jako jediní mají právo a odpovědnost za-
stupovat obec. Výbory zřízené obcí, tedy 
i OV jsou podřízené zastupitelstvu obce 
a tyto aktivity jsou nepřípustné. 

Na závěr bychom rádi poděkovali za 
práci v obci Nová Ves II bývalým členům 
OV. Díky nim se zvýšil počet kulturních 
akcí v NV II. Společně s kolegy zastu-
piteli rádi podpoříme aktivity, např.nově 
vzniklého sdružení či seskupení, které 
není podřízeno ze zákona zastupitelstvu 
a může vyvíjet finanční aktivity bez sou-
hlasu a vědomí zastupitelstva. Takto fun-
gují již dlouhá léta ostatní místní spolky 
v Rostoklatech.

Nová forma spolupráce bude svobodněj-
ší a efektivnější, neboť ZO nekontroluje 
finanční aktivity spolků a nijak neomezuje 
jejich činnost.  (RNo)

Osadní výbor Nová Ves II

Osadní výbor končí svoji činnost 
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 

23. listopadu letošního roku rozhodlo 
o zrušení Osadního výboru v Nové Vsi II, 
který tak po 15 letech končí svoji činnost. 
Jistě se ptáte proč tomu tak je a co ved-
lo zastupitele zvednout ruku pro zrušení 
Osadního výboru. Nebojte se, není v tom 
žádná zpronevěra ani žádný tunel. Jen 
jsme si sami sháněli finanční dary na naši 
činnost.

Dovolte nám tedy krátký komentář. Již 
v minulosti se nám podařilo získat od spo-
lečnosti, která u nás má skladovací haly 
herní prvek pro děti na jejich hřiště. Pa-
pírově vše bylo vedeno přes obecní úřad. 
Ještě v době, kdy jsme se starali o údržbu 
zeleně v Nové Vsi II jsme požádali opět 
vedení společnosti o možnost zakoupení 
sekaček. Než se však podařilo vše ad-
ministrativně odsouhlasit, údržby návse 
jsme se vzdali, protože zákon neumožňo-
val naše financování. Požádali jsme tedy 

našeho sponzora o finanční dar na naši 
činnost s tím, že smlouva bude opět přes 
obecní úřad nebo je možné dar přijmout 
jako fyzická osoba. Než jsme vše admi-
nistrativně zúřadovali, byli jsme předvo-
láni před zastupitele, abychom jim vysvět-
lili naše aktivity. Dozvěděli jsme se, že se 
z jejich pohledu jedná o nepřípustné jed-
nání a že jsme ztratili jejich důvěru.

Nezbývá nám než rozhodnutí zastupitel-
stva akceptovat. Je nám jen líto, že se nám 
podařilo již dostat i Novou Ves II., ve kte-
ré byl společenský život na bodu mrazu, 
do podvědomí nejen místních, ale i lidí 
z okolních obcí a přesto nemáme nadále 
podporu ze strany obecního úřadu. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se 
podíleli s námi na všech akcích. Věříme, že 
se s Vámi neloučíme na dlouho a určitě se 
zase budeme nadále potkávat, i když ne pod 
hlavičkou „Osadní výbor Nová Ves II“. 

 Ivana Večeřová 


